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De school van toen, 100 jaar geleden!

Barak Bizar was een geweldig idee om terug naar
de “roods” van onze school te zoeken. Een zoektocht werd het naar al die oude materialen. Onze
dank gaat uit naar het heemerf, het erfgoedhuis in
Tielen, de scholen van onze scholengemeenschap “de
toverkijker”. Eens het materiaal er was, maakten
onze leerkrachten er twee prachtige klasjes van.
Een jongensklas en meisjesklas dat op zich was al

eigenaardig. Zitten op houten banken, schrijven met lei en griffel, schoonschrift met de
pen en inktpot. Voor ons was het allemaal
nieuw.
Knoeien, iets
niet weten,
tegenspreken, was allemaal uit den boze, want dan staan de klompen klaar en/of de ezelsoren. Probeer maar eens met je
knieën in de klompen en je handen in de lucht. Onze
grootouders die weten er alles van maar wij hebben het
ook geprobeerd.
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Bezoekers!
Dagelijks kwam moeder overste binnen en zewas vaak vergezeld van meneer pastoor. Controle op de catechismus vond deze laatste wel
belangrijk. En onze kinderen dreunden de antwoorden af. Dit bezoek zorgde voor uiterste
stilte en was vaak een verschrikking, rechtstaan, beleefd groeten, zorgen dat je de antwoorden wist. De leerkracht die openlijk werd
gecontroleerd of haar leerlingen
de les kenden, iedereen werd er muisstil van.

Verder kwam ook de burgervader ten gepaste een kijkje nemen in zijn gemeentelijke school.

Meester Luc Swerts!
Wat een verhalen,
wat een man,
daar kan je uren
naar luisteren.

Elke dag opnieuw was hij er weer,
netjes in pak en dan rolden de verhalen en hingen de kinderen aan zijn
lippen. De meisjes weten alles over de
merklap, kousen stoppen, de dagelijkse
lessen in handvaardigheid om zo goede huisvrouwen te worden. De jongens
nemen de stiel van vader over en leren wat ze later nodig hebben op de
boerderij.
Bedankt meester Luc, je was fantastisch!

Nieuwsbrief mei 2014

Pagina

3

Speeltijd!

Spelen met een reep en stok, een kunst die onze leerlingen snel onder de knie kregen.

Oude volkspelen
werden gemaakt en
de speeltijden werden op deze manier
een ontdekkingstocht. De varkensblazen werden opgeblazen maar waren even snel weer
stuk.

Vechten tegen de honger tijdens de GROOTE OORLOG!
Nog voor de oorlog
echt begonnen was,
schoten de voedselprijzen in België de
hoogte in. De hele
oorlog lang leden de
Belgen honger, zeker
de inwoners van de
steden.
In huishoudboekjes
werd geleerd hoe ze
in tijden van
schaarste toch een
voedzame maaltijd
konden bereiden.
Ouders hadden geen
eten voor hun kinderen. Notabele
vrouwen van het
dorp richtten onder
leiding van de pastoor een Voedselcomité op. Eén van
hun acties was dagelijks aan de
schoolkinderen warme soep en een
boterham geven. En
dat tafereel zagen we elke middag. Twee rijke dames die
met kruiwagen de soep naar Barak Bizar brachten
(Bedankt oudercomité!)
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Kleding!
Een dikke proficiat aan onze
kinderen voor
die prachtige
kleding, bedankt ouders!

Geweldig om
zoveel “Witte
van Zichems”
te zien rondlopen. En die
klompen waren leuk voor
even maar
toch niet
voor altijd! Meisjes uit de oude doos met twee vlechtjes en witte strikjes, prachtige zwarte, blinkende
kleedjes met witte
kraag, een witblauwe schort, dit
tafereel zorgde
dagelijks voor
prachtige
foto’s.
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Mei 2014
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
1

Feest van de
arbeid
VRIJAF VOOR
ALLE LEERLINGEN

Vrijdag

Zaterdag Zondag
2

Facultatieve vrije
dag voor alle leerlingen

3

4

5
-zwemmen voor
4-jaige en 5jarige BV en GG
- zwemmen
voor 6B
- VM: tech. Op
school (6A)
-NM: 3de leerjaar naar Prinsenpark

6
-2de lj daguitstap naar Hooibeekhoeve en
Prinsenpark

7
Fruitdag

8
9
LO: bewegingsles -NM: 1ste leerjaar
5de leerjaar en naar Prinsenpark
lln. MPI De Mast

10

12
- Zwemweek
voor het lager
-VM en NM:
1KK+ 2KKA
medisch onderzoek
-VM: techniek
op school (6B)

13
-Bibbezoek
-Culinaire dag
voor het 4de lj.

14
Fruitdag

15
-Toneel door
leerlingen MPI
De Mast voor
3de KK en 1ste
lj.
-6de lj techniek
Borstelrobotje

16

17

18
Lentefeest

22
-Engelse les voor
6de lj.
-NM: Witte Bergen: wandeling
6de lj.

23

24

25
Eerste
Communie

19
- Zwemmen
voor 4-jarige PO
en 5-jarige BV
+GG
- zwemmen
voor 6B
-VM+NM : 2KKA
medisch onderzoek
26
-Zwemweek
voor het lager

Openklasdag
2,5 jarige kleuters

20
MEGA-LES
VOOR 6DE LJ

27
-Bibbezoek

21
Fruitdag

28
-4de lj. LABO

Sportdag lager

29
Hemelvaartsdag
H. Vormsel
Vrijaf voor alle
leerlingen

MEGA-LES VOOR
6DE LJ

30
Dag na OHH
vrijaf voor alle
leerlingen

Data om te onthouden:


Zondag 11 mei opendeurdag van 10u30-12u00 voor alle
kleuters en toekomstige eersteklassers



Maandag 9 juni: Pinkstermaandag: vrijaf voor alle leerlingen

-

Woensdag 25 juni:
- afzwaai derde kleuterklas
- oudercontact lagere school
- uitreiking diploma zesdeklassers



Maandag 30 juni: vrijaf voor alle leerlingen



Vrijdag 29 augustus: opendeurdag van 18u00-20u00 :
voor lager en kleuters

31

11

Opendeurdag
van 10u3012u00 voor
toekomstige
eersteklassers
en kleuters

